Obec Havlovice
Zápis č. 02/2015 z jednání Rady obce Havlovice konané
ve čtvrtek 22. ledna 2015.

Přítomni: Ing. Pavel Dvořáček, Martin Kult, Martin Dvořáček, Petr Smékal
Omluven:

Martin Spielberger

Zápisem byl pověřen Martin Kult.

Program: 1. Záznamové zařízení
2. Zpráva o stavu veřejného pořádku
3. Kopecká Emílie - žádost
4. Havlovické noviny 2015
5. Výběrové řízení chodníky
6. Komunikace U urnového háje – výběr dodavatele
7. Opěrná zeď u parku T.G.M. – výběr dodavatele
8. Inventura 2014 – vyřazovací protokol
9. Malíř Josef Vik – dětské pexeso
10. Revitalizace parku T.G.M. - dotace

Rada obce:
1. Aby se předešlo zbytečným dohadům, rozhodla rada obce, že pro potřeby
zapisovatele, který vyhotovuje zápisy ze zasedání zastupitelstva, případně rady
obce, bude zakoupeno záznamové zařízení (digitální diktafon). Dále rada
nedoporučuje zastupitelstvu obce schválení zakoupení dalšího záznamového
zařízení, pro potřeby nahrávek z jednání zastupitelstva obce.

2. Byla seznámena se Zprávou o stavu veřejného pořádku za rok 2014 (viz příloha
č.1) předloženou Policií ČR, obvodním oddělením Úpice dne 12.1.2015. Zprávu bere
na vědomí.
3. Byla seznámena s ústní žádosti paní Emílie Kopecké o příspěvek na pohřeb
zesnulého manžela Jiřího Kopeckého ve výši 7.000Kč. Vzhledem k momentální
tíživé životní situaci pozůstalé rada rozhodla o poskytnutí jednorázového příspěvku
ve výši 3.000Kč. Zbylou částku ve výši 4000,-Kč obec poskytne formou bezúročné
půjčky se splatností do 31.12.2015.
4. Byla seznámena s obsahem Havlovických novin pro rok 2015. S obsahem novin
souhlasí a pověřuje starostu obce zpracováním poptávkového řízení pro výběr
vhodné tiskařské firmy.
5. Byla seznámena s nabídkou na organizaci výběrového řízení na zhotovitele akce
„Výstavba 2 chodníků“, kterou podala firma Centrum rozvoje Česká Skalice.
(viz příloha č.2). Rada s nabídkou souhlasí a pověřuje starostu podpisem
smlouvy. Dále souhlasí s obsahem zpracované zadávací dokumentace k tomuto
výběrovému řízení ( Příloha č.3) Rada dále rozhodla o sestavení hodnotící komise
(viz příloha č.4).
6. Rozhodla o zahájení poptávkového řízení k podání cenové nabídky na zakázku
malého rozsahu na zhotovitele stavebních prací zadávané mimo režim ZVZ
v souladu s organizačním opatřením obce Havlovice – „ Směrnice o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu“ na akci s názvem „ Komunikace U urnového
háje“. Zpracovala zadávací dokumentaci poptávkového řízení (viz příloha č.5) a
stanovila okruh firem (viz příloha č.6), které budou vyzvány k podání cenové
nabídky.
7. Rozhodla o zahájení poptávkového řízení k podání cenové nabídky na zakázku
malého rozsahu na zhotovitele stavebních prací zadávané mimo režim ZVZ
v souladu s organizačním opatřením obce Havlovice – „ Směrnice o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu“ na akci s názvem „ Opěrná zeď u parku v
Havlovicích“. Zpracovala zadávací dokumentaci poptávkového řízení (viz příloha
č.7). a stanovila okruh firem, které budou vyzvány k podání cenové nabídky (viz
příloha č.8).
8. Byla seznámena s jednotlivými položkami vyřazovacích protokolů z inventárního
seznamu obecního majetku za rok 2014 (viz příloha č.9). Jednotlivé položky
projednala a souhlasí s jejich vyřazením z evidence.
9. Souhlasí s cenovou nabídkou ve výši 20.000Kč, podanou místním malířem Josefem
Vikem, na zhotovení podkladů pro vydání dětského pexesa.

10. Byla seznámena se Smlouvou o dotačním managementu na projekt „Revitalizace
parku T.G.Masaryka v Havlovicích“, kterou podala firma DRAG s.r.o. Horská
634, 541 01 Trutnov (viz příloha č.10). Rada se smlouvou souhlasí a pověřuje
starostu jejím podpisem.

V Havlovicích dne 25.1.2015

starosta
ing. Pavel Dvořáček

místostarosta
Martin Kult

